
u stóp
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Święta są pełnym magii, baśniowym czasem, kiedy nasze domostwa zamieniają się 

w rozmigotany las pachnący cynamonem. To czas, gdy zwięrzęta przemawiają 

ludzkim głosem, a Mikołaj przepycha się przez komin, aby ukradkiem podrzucić 

dzieciom prezenty. Przede wszystkim jednak jest to czas wypełniony rodzinnym 

ciepłem i miłością. Gdziekolwiek je spędzamy, pragniemy, by nie umknęło nam nic 

ze świątecznej atmosfery, na którą składa się obecność najbliższych, tradycyjne 

obrzędy i wyjątkowy, podniosły nastrój w błyszczącej oprawie. 

Nasze święta u stóp Benbulbena, na północno-zachodnim krańcu irlandzkiej wyspy 

są również niezwykłe. Chociaż tradycje polskie, wyniesione z rodzinnych domów, 

mieszają się z irlandzkim klimatem, to sens Bożego Narodzenia pozostaje niezmien-

ny. W niniejszej broszurze zebrałam moje ulubione przepisy na dania, którymi 

uszczęśliwiam podniebienia naszej rodziny. Większość z nich pojawiła się wcześniej 
na moim blogu U stóp Benbulbena , lecz kilka publikowanych jest po raz pierwszy. 

W Irlandii oczekiwanie na przyjście Dzieciątka jest czasem radosnym, pełnym na-

dziei i pogody. Cały grudzień restauracje pękają w szwach, gdyż odbywają się w 

nich święteczne przyjęcia pracownicze, a listonosz dojeżdża z kilkugodzinnym 

opóźnieniem z powodu gigantycznej liczby czerwonych kopert (w jakie najczęściej 

pakuje się kartki świateczne) do doręczenia.  W przedszkolach i szkołach odbywają 

się zabawy świąteczne z wizytą Mikołaja, który po raz drugi odwiedza dzieci w noc 

wigilijną. Niestrudzonemu dostarczycielowi zostawiamy poczęstunek koło choinki: 

ciasteczka, coś na rozgrzewkę oraz warzywa dla reniferów. 

Kolacja wigilijna to polski zwyczaj, który odróżnia nasze święta od świąt sąsiadów. 

Kiedy my łamiemy się opłatkiem, oni zwyczajowo wędrują do pubu na kufelek 

Guinnessa. Karpia zamawiamy w polskim sklepie, a wspaniale pachnące grzyby 

dostarcza nam rodzina z kraju. Pierwszy i drugi dzień świąt są najbardziej twór-

czym momentem kulinarnym w całym okresie bożonarodzeniowym. Inspiruję się 

przepisami z różnych zakątków Europy, stąd na naszym stole pojawia się kaczka 

nadziewana hiszpańską kiełbasą chorizo, francuskie tosty czy austriackie ro-

galiczki. Nowy Rok to ostatni moment kuchennego szaleństwa. Wraz z nim poja-

wiają się nowe plany, nowe wyzwania, czasem też mocne postanowienia niefolgo-

wania sobie przy stole. 

Z najlepszymi życzeniami zdrowych i smakowitych Świąt oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku -

https://pocztowkizirlandii.wordpress.com/
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Zanim
nadejdą
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 280 g ryżu Arborio

 ½ dyni piżmowej (ok. 300 g po obra-

niu)

 200 g ugotowanych i obranych

kasztanów

 1 mała cebula

 900 ml gorącego wywaru

warzywnego

 150 ml wytrawnego białego wina

 szczypta szafranu

 1 łyżka oliwy

 40 g masła

 80 g świeżo startego parmezanu

 sól

 świeżo zmielony pieprz

zafran wkładamy do kieliszka i 

zalewamy niewielką ilością wy-

waru. Dynię obieramy i kroimy 

w kostkę. Cebule obieramy i drobno 

siekamy. W rondlu z grubym dnem 

rozgrzewamy połowę masła z łyżką 

oliwy na średnim ogniu, wsypujemy 

cebule i dynię, które następnie 

smażymy przez ok. 5 minut, mieszając 

od czasu do czasu.W tym czasie kroimy 

kasztany na niezbyt małe kawałki i 

dodajemy je do warzyw. Mieszamy, by 

obtoczyły się w tłuszczu. Zmniejszamy 

ogień, wsypujemy ryż i mieszamy, by 

ziarenka pokryły sie tłuszczem. Gotu-

jemy, cały czas mieszając, przez 2-3 

minuty, aż ryż zacznie się szklić. 

Wlewamy wino, nadal mieszamy i po 

minucie dolewamy wywar szafranowy. 

Gdy płyn się wchłonie, zaczynamy po 

chochli dolewać pozostały wywar. 

Zwiększamy nieco temperaturę i gotu-

jemy, cały czas mieszając. Kolejne 

porcje wywaru dolewamy, gdy ryż 

wchłonie niemal zupełnie 

poprzednią.Gdy ryż wchłonie cały płyn, 

zdejmujemy rondel z kuchenki. 

Doprawiamy wg uznania solą i 

pieprzem, dodajemy pozostałe masło 

oraz prawie cały parmezan i wszystko 

dokładnie mieszamy. Podajemy od 

razu, każdą porcję posypując odrobiną 

parmezanu. 

kasztanami
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(na 2 porcje) 

 2 filety z łososia (ok. 150-180 g każdy)

 2 ½ łyżki ziaren pieprzu

 1 łyżka musztardy sarepskiej

 sól

 15 g masła

 30 ml whiskey

 120 ml kremówki

 1 łyżka posiekanego szczypiorku

 do podania: ziemniaki, groszek (mrożony)

Groszek rozmrażamy, zalewając go zimną wodą

na kilka minut. Ziemniaki obieramy i wstawiamy 

do gotowania w osolonej wodzie. Pieprz grubo 

tłuczemy lub rozcieramy w moździerzu. 

Filety smarujemy musztardą, solimy i obkładamy 

utłuczonym pieprzem. Patelnię rozgrzewamy na 

średnim ogniu, dodajemy masło, a gdy zacznie się 

pienić, układamy filety pieprzną stroną do góry. 

Smażymy 4-5 minut. Obracamy łososia i 

smażymy jeszcze 3 minuty. Przekładamy rybę na 

deskę i przykrywamy folią aluminiową, by nie 

wystygła. 

W rondelku zagotowujemy wodę, gdy zawrze 

wsypujemy rozmrożony groszek i blanszujemy 2 

minuty. Na tłuszcz po smażeniu ryby wlewamy 

whiskey. Zwiększamy temperaturę i zagotowuje-

my. Gotujemy, aż połowa odparuje. Wlewamy 

śmietanę. Drewnianą łyżką zdrapujemy z dna 

patelni to, co przywarło. Zagotowujemy sos – 

gotujemy, aż zacznie robić się gęsty (2-3 minuty). 

W międzyczasie odcedzamy ziemniaki i tłuczemy 

na purée (z łyżką masła i odrobiną mleka lub 

śmietany). Odcedzamy zblanszowany groszek. Na 

talerzach układamy porcję ziemniaków, groszek, 

obok kładziemy rybę i polewamy sosem, który tuż 

przed podaniem mieszamy ze szczypiorkiem. 
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 320-350 g kruchego ciasta 

(rozmrożonego) 

 250 g białego, ugotowanego

mięsa krabów 

 kawałek imbiru (ok. 6 cm) 

 25 g natki pietruszki

 2 łyżki ziołowego oleju rzepa-

kowego 

 2 jajka

 2 żółtka

 200 ml crème fraîche

 100 ml mleka

 pieprz

Sos chili:

 4 zielone cebulki

 1 limonka

 1 czerwona paryczka chili

 3 łyżki sosu sojowego

 6 łyżek ziołowego oleju

rzepakowego

 1 łyżeczka jasnego cukru

brązowego (miałkiego)

Piekarnik nagrzewamy do tem-

peratury 180°C (z termoobie-

giem). Ciasto rozwałkowujemy, 

wykładamy nim tortownicę o 

średnicy 24 cm (dno i boki), 

przykrywamy i schładzamy w 

lodówce przez 15 min. 

Przykrywamy ciasto papierem 

do pieczenia, na który wysypuje-

my obciążniki, a następnie pie-

czemy ok. 12 min. Usuwamy ob-

ciążniki oraz papier z podpie-

czonego spodu i wstawiamy 

ciasto na 5 minut do piekarnika. 

Upieczony spód wyjmujemy z 

pieca, a temperaturę piekarnika 

zmniejszamy do 160°C. 

Natkę pietruszki wkładamy 

wraz z pokrojonym na kawałki 

imbirem do misy malaksera. 

Wlewamy olej i całość blenduje-

my na pastę. Smarujemy nią 

równo upieczony spód. Na 

wierzch wykładamy mięso 

kraba. W dzbanku roztrzepuje-

my jajka i żółtka z mlekiem i 

śmietaną, miksturę przy-

prawiamy pieprzem. Formę sta-

wiamy na blaszce z rantem, 

wylewamy masę jajeczną na 

mięso. Quiche wstawiamy do 

piekarnika na ok. 35 minut. 

W tym czasie przygotowujemy 

sos. Siekamy zielone cebulki. Z 

papryczki usuwamy nasiona i 

również ją drobno siekamy. 

Cebulki wraz z papryczką 

wsypujemy do miseczki, wlewa-

my olej, sok z limonki oraz sos 

sojowy, dodajemy cukier i całość 

mieszamy. 

Quiche podajemy na ciepło z 

sosem z chili oraz zieleniną. 

z sosem whiskey kraba z sosem chili
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 3 główki czosnku

 1 cebula

 1 główka kapusty stożkowej

 2 gałązki selera naciowego

 2 puszki fasoli limeńskiej (400 g

każda)

 1 puszka pomidorów (400 g)

 3 gałązki rozmarynu

 2 malutkie suszone papryczki chili

 8 irlandzkich kiełbasek wie-

przowych z ziołami (ok. 350 g)

 1 ½ l wywaru drobiowego

 2 łyżki oliwy

 1 łyżeczka soku z cytryny

 sól

 świeżo zmielony pieprz

 parmezan do podania (opcjonalnie)

iekarnik nagrzewamy do 

180°C (z funkcją 

termoobiegu). Główkom 

czosnku odcinamy czubek (ok. ½ cm) 

tak, żeby było widać ząbki w środku. Z 

folii aluminiowej wycinamy 3 

kwadraty na tyle duże, by w każdy 

dało się zawinąć główkę czosnku. Na 

każdym kwadracie układamy po 

główce czosnku, skrapiamy oliwą i 

szczelnie zawijamy. Układamy na 

blaszce, wstawiamy do nagrzanego pie-

karnika i pieczemy 40 minut. Wyjmu-

jemy, rozwijamy, a gdy przestygną 

wyłuskujemy ząbki czosnku (mogą się 

rozpadać), które przekładamy do 

miseczki. 

W dużym garnku (z szerokim dnem) 

rozgrzewamy na średnim ogniu pozo-

stałą oliwę. Wkładamy kiełbaski i 

smażymy, aż zbrązowieją ze 

wszystkich stron (ok. 8 minut). W tym 

czasie obieramy i szatkujemy cebulę, 

myjemy seler i kroimy w plasterki.  

Usmażone kiełbaski przekładamy na 

talerz, a do garnka wrzucamy cebulę i 

seler naciowy. Smażymy przez 5 

minut, aż cebula zmięknie. Dodajemy 

chili i gotujemy jeszcze minutę. 

Wlewamy wywar drobiowy, pomidory z 

puszki, dodajemy rozmaryn i czosnek. 

Zagotowujemy, zmniejszamy tempera-

turę pod garnkiem i gotujemy ok. 25 

minut. W tym czasie myjemy i szatku-

jemy kapustę, odcedzamy i płuczemy 

fasolę. Następnie zdejmujemy garnek z 

palnika, wyjmujemy gałązki roz-

marynu (listki powinny już odpaść) 

oraz papryczki chili. Ręcznym 

blenederem miksujemy całość na gład-

ko. Wstawiamy ponownie na kuchen-

kę, dodajemy kapustę i fasolę, przykry-

wamy i na średnim ogniu gotujemy ok. 

10 minut (aż kapusta zmięknie). 

Kiełbaski kroimy na niezbyt duże ka-

wałki. Dodajemy do gulaszu i gotujemy 

jeszcze przez minutę (tyle tylko, by 

kiełbaski się zagrzały). Doprawiamy 

pieprzem i ewentualnie solą. Gulasz 
podajemy w miskach posypany tartym 

parmezanem. 
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  fasolą i ziołową  kiełbasą
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 340 g żurawiny

 225 g drobnego cukru

 160 ml soku z pomarańczy

Żurawinę wkładamy do rondla, zasypujemy cukrem i wlewamy świeżo wyciśnięty,

przecedzony przez sitko sok z pomarańczy. Rondel ustawiamy na średnim ogniu i gotujemy 

żurawinę, aż zacznie nabierać konsystencji dżemu (ok. 10 min), mieszając regularnie. 

Dżem przekładamy do wyparzonego słoika (lub dwóch mniejszych), zakręcamy i przechowu-

jemy w lodówce. 
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 2 opakowania serka mas-

carpone (250 g każde)

 4 żółtka

 200 ml kremówki

 5 łyżek cukru

 24 ciastka savoiardi (200

g)

 dżem żurawinowy

 sok z 1 pomarańczy

 30 ml whiskey

 czerwony cukier

Kremówkę ubijamy z łyżką

cukru na sztywno, dodajemy 

żółtka i pozostały cukier, ubi-

jamy na najwyższych 

obrotach, aż składniki uzy-

skają kremową konsystencję. 

Mascarpone dodajemy po 

łyżce i mieszamy mikserem 

na niskich obrotach. 

Wyciskamy sok z 

pomarańczy, wlewamy do 

płaskiego naczynia i dodaje-

my whiskey, mieszamy. Po 

kolei zanurzamy połowę 

ciastek na ułamek sekundy – 

nie mogą zupełnie nasiąknąć 

sokiem. Układamy ciasteczka 

w szklanym naczyniu (22 cm 

x 22 cm). Wierzch ciastek 

smarujemy dżemem żurawi-

nowym, na który wykładamy 

połowę kremu. Pozostałe cias-

teczka nasączamy tak samo 

sokiem, układamy na 

poprzedniej warstwie, smaru-

jemy dżemem i na wierzch 

wykładamy pozostały krem. 

Schładzamy ok. 2 h w 

lodówce. Przed podaniem po-

sypujemy czerwonym cukrem. 

- pomarańczowe
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 600 g pasternaku

 2 łyżki oliwy

 3 łyżki syropu klonowego (lub miodu)

 1 łyżeczka suszonego tymianku

 sól gruboziarnista

iekarnik nagrzewamy do 200°C (z termoobiegiem). Obieramy pas-

ternaki i kroimy wzdłuż na podłużne kawałki. Układamy na 

blaszce z rantem, polewamy oliwą i syropem klonowym, posypuje-

my tymiankiem i dokładnie mieszamy. Posypujemy niewielka ilością soli 

gruboziarnistej. Pieczemy w nagrzanym piekarniku przez ok. 30 minut. Przed 

podaniem posypujemy jeszcze odrobiną soli gruboziarnistej. Frytki sprawdzą 

się doskonale jako dodatek do steka z sosem musztardowym. 

6 grudnia – jak dobrze wiecie, 

Święty Mikołaj chodzi po świecie. 

Dźwiga swój worek niezmordowanie 

I każde dziecko prezent dostanie.  

 z pasternaku dla Rudolfa
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(24 sztuki) 

 225 g mąki

 150 g masła

 szczypta soli

 2 łyżeczki cukru pudru

 rozbełtane jajko

 400 g mince meat

 jajko rozbełtane z odrobiną mleka

 cukier puder lub miałki cukier do

posypania po upieczeniu

(opcjonalnie)

rzesiewamy mąkę z solą i 

cukrem pudrem do miski. 

Dodajemy masło i jajko, 

wyrabiamy palcami. Zagniecione ciasto 

zawijamy w folię spożywczą i 

wkładamy na godzinę do lodówki. 

Po wyjęciu z lodówki ciasto 

rozwałkowujemy dość cienko i 

wycinamy koła foremką o średnicy 7 ½ 

cm. Wykładamy ciastem foremki (na 
muffiny lub babeczki). Do każdej 
wyłożonej ciastem foremki nakładamy 
łyżeczkę nadzienia. Zwilżamy brzegi 
spodu i przyklejamy do niego 
wierzchnie ciasto (gwiazdkę lub koło 
wycięte foremką o średnicy 6 cm).

Każdą babeczkę smarujemy jajkiem 

rozbełtanym z odrobiną mleka. 

Babeczki pieczemy w piekarniku 

nagrzanym do 180˚C przez ok. 30 

minut. Po wystudzeniu można je 

oprószyć miałkim cukrem lub cukrem 

pudrem. Podajemy z bitą śmietaną po 

irlandzku. 

 225 ml kremówki

 1 łyżeczka cukru pudru

 3 łyżki irlandzkiej whiskey

Śmietanę ubijamy na sztywno. Pod 

koniec ubijania dodajemy cukier puder 

oraz whiskey. 
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 35 ml irlandzkiej whiskey

 łyżeczka brązowego cukru lub miodu

 plasterek cytryny

 8-10 goździków

 gorąca woda

lasterek cytryny szpikujemy goździkami. Do szklanki z grubego 

szkła wsypujemy cukier (lub miód), zalewamy whiskey i mieszamy, 

aż się częściowo rozpuści. Ostrożnie, lejąc po odwróconej łyżeczce, 

uzupełniamy szklankę gorącą wodą. Mieszamy, aż cukier całkowicie się 

rozpuści. Wkładamy plasterek cytryny i podajemy od razu. 

 dla Mikołaja
na rozgrzewkę



Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.  

Wacław Rolicz-Lieder 
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 suszone prawdziwki (ok. 80 g)

 wywar warzywny z selera, pietruszki, marchewki, cebuli, ząbka czosnku, liści laurowych i

ziela angielskiego (ok. 1,5 l) 

 sól

 pieprz

 łazanki (opcjonalnie)

Grzyby dokładnie oczyszczamy, namaczamy na noc, a następnie gotujemy w tej samej

wodzie. Ugotowane wyjmujemy łyżką cedzakową i kroimy na mniejsze kawałki. Oba wywary 

łączymy ze sobą, dodajemy pokrojone grzyby. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Podaje-

my jako bulion w filiżankach lub w głębokich talerzach z ugotowanymi osobno łazankami. 
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 ½ główki białej kapusty (niedużej)

 1 puszka czerwonej fasoli (420 g)

 2-3 łyżki masła

 sól, pieprz

Kapustę szatkujemy (w malakserze jest szybciej), zalewamy niedużą ilością wody, gotujemy

do miękkości. Solimy, pieprzymy i dodajemy wypłukaną na sitku fasolkę. Dokładamy masło i 

jeszcze chwilę gotujemy. 

Zupa grzybowa
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 1 kg buraków

 włoszczyzna: seler, pietruszka, 
marchewka, cebula

 kilka suszonych grzybów

 ząbek czosnku

 sól

 świeżo zmielony pieprz

 ziele angielskie

 listek laurowy

 odrobina cukru

 sok z ćwiartki cytryny

Grzyby namaczamy na noc w niedużym ron-

dlu, a następnie gotujemy w wodzie, w której 

się moczyły. Z warzyw i przypraw gotujemy 

bulion warzywny. Buraki myjemy, obieramy 

ze skóry i kroimy w plasterki. Gotujemy w 

wodzie na małym ogniu, aż wywar uzyska 

mocny kolor. Wywar nie może się mocno go-

tować (nie dopuszczamy do zawrzenia), bo 

straci ładny kolor (zrudzieje). Po ugotowaniu 

usuwamy buraki i mieszamy wywary 

(najwięcej musi być buraczanego, najmniej 

grzybowego). Zupę zakwaszamy niewielką 

ilością soku z cytryny. Sprawdzamy smak i 

ewentulnie wyrównujemy go cukrem. Przed 

podaniem podgrzewamy, znów pilnując, by 

zupa się nie zagotowała. Podajemy z uszka-

mi, z pierożkami, z pasztecikami lub z 

krokietami grzybowymi. 
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 20 g masła

 1 łyżka oliwy

 ½ główki czerwonej kapusty

 3 szalotki

 2 jabłka (np. Pink Lady)

 70 g cukru muscovado

 50 g rodzynek

 100 ml czerwonego wina

 40 ml czerwonego octu winnego

 2 owoce anyżu gwiaździstego

 1 laska cynamonu

 sól

 świeżo zmielony pieprz

Z kapusty wycinamy głąb, a następnie ją

szatkujemy (najszybciej w malakserze). 

Szalotki obieramy i kroimy w kosteczkę. W 

rondlu rozgrzewamy oliwę i masło na średnim 

ogniu, wrzucamy poszatkowaną kapustę i 

szalotki, gotujemy 5 minut, by kapusta nieco 

zmiękła. 

Jabłka obieramy i kroimy w kostkę, wraz z 

pozostałymi składnikami dodajemy do 

kapusty. Przykrywamy i stawiamy na bardzo 

małym ogniu. Gotujemy ok. 2 godzin. Przed 

podaniem usuwamy cynamon i anyż. 

(Gwiazdki anyżu czasami się rozpadają na 

osiem części, jeśli się tak stanie trzeba je 

wyłuskać z potrawy.) 
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 karp

 cebule

 sól

 masło

 mąka

 jajka

 bułka tarta

Karpia sprawiamy, oczyszczamy z łusek

(zostawiamy jedną dla szczęśliwego znalazcy) 

i porcjujemy. Cebulę obieramy, kroimy w 

plasterki. Kawałki karpia wkładamy do 

szklanego naczynia, przekładając gęsto 

cebulą, a następnie wstawiamy na noc do 

lodówki. 

Cebulę wyrzucamy, rybę solimy i odstawiamy 

jeszcze na kilkanaście minut. Panierujemy w 

mące, roztrzepanym jajku i bułce. Piekarnik 

rozgrzewamy do 180°C. Masło roztapiamy na 

patelni na niezbyt dużym ogniu. Smażymy 

karpia powoli z obu stron, aż panierka się 

ładnie przyrumieni. Następnie przekładamy 

do naczynia żaroodpornego i dopiekamy w 

piekarniku (ok. 20 minut – w zależności jak 

duże mamy kawałki ryby). 
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 900 g kapusty kiszonej

 80 g suszonych prawdziwków

 kilka ziaren ziela angielskiego

 kilka ziaren jałowca

 2-3 listki laurowe

 3-4 łyżki masła

 świeżo zmielony pieprz

Oczyszczone grzyby zalewamy wodą i od-

stawiamy do namoczenia na noc. Następnego 

dnia gotujemy je w tej samej wodzie do mięk-

kości. Grzyby wyjmujemy łyżką cedzakową i 

kroimy w paseczki, a wywar zachowujemy. 

Kapustę odciskamy z soku i grubo siekamy. 

Wkładamy do garnka, dodajemy listki 

laurowe, ziele angielskie i jałowiec, zalewamy 

wywarem z grzybów (ewentualnie uzupełnia-

my wodą) i zagotowujemy. Zmiejszamy tem-

peraturę i gotujemy ok. 30 minut. Dodajemy 

pokrojone grzyby oraz masło, przyprawiamy 

pieprzem i gotujemy jeszcze kwadrans lub 

nieco dłużej, by odparować nieco kapustę. 

Tak przygotowaną kapustę można odstawić i 

zagotować ponownie przed podaniem. 
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 200 g żurawin

 750 ml wody

 220 g cukru

 3 łyżki mąki ziemniaczanej

 1 laska cynamonu

 skórka obrana z ½ cytryny

 200 ml śmietany kremówki

 1 łyżka cukru waniliowego

rzebieramy i płuczemy żurawiny, a następnie wsypujemy do 

rondla, zalewamy ok. 250 ml wody (tyle, by przykryć owoce) i zago-

towujemy. Owoce odcedzamy na gęstym sicie, a do zlanego płynu 

dodajemy tyle wody, by razem było ok. 750 ml. Żurawiny dokładnie przeciera-

my przez sito. Skórki z owoców wyrzucamy, a przetarty miąższ dodajemy do 

rondla wraz z cukrem, skórką z cytryny i cynamonem. Całość zagotowujemy. 

Usuwamy skórkę z cytryny i cynamon. Mąkę ziemniaczaną rozrabiamy z 

niewielką ilością wody, dodajemy do syropu żurawinowego i zagotowujemy, cały 

czas mieszając. Gęstą masę przelewamy do szerokich szklanek lub pucharków. 

Śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem waniliowym i wstawiamy do lodówki. 

Gdy kisiel stężeje, podajemy go udekorowany porcją śmietany ubitej z cukrem 

waniliowym. Kisel można też podać póki ciepły i dość płynny. 
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 250 g naturalnego miodu

 250 g mąki

 125 g cukru

 100 g masła

 2 jajka

 1 łyżeczka sody

 50 g posiekanych 
orzechów włoskich

 3 g dobrej przyprawy korzennej

 pół szklanki wody (wrzącej)

Lukier: 

 pół pomarańczy

 łyżeczka soku z cytryny

 szklanka cukru pudru

Oraz: masło i bułka tarta do
formy 

eksówkę smarujemy 

masłem i oprószamy 

bułką tartą. Mąkę prze-

siewamy do miski wraz z sodą 

oczyszczoną. ŻŻółtka oddzielamy od 

białek (żółtka wkładamy do małej 

miseczki, białka do większej). 

Miód wlewamy do rondla, dodaje-

my cukier i podgrzewamy na 

małym ogniu, mieszając, aż masa 

zbrązowieje. Zagotowujemy wodę. 

Zestawiamy rondel z ognia i 

wlewamy do niego pół szklanki 

wrzątku, drugą ręką (w rękawicy 

ochronnej) cały czas mieszając. 

Gdy para opadnie, dodajemy 

przyprawę korzenną oraz masło, 

mieszamy, by masa była jednolita. 

Przelewamy zawartość rondla do 

miski i odstawiamy do 

wystudzenia. W tym czasie 

ubijamy pianę z białek na sztywno. 

Piekarnik ustawiamy na 180°C. Do 

przestudzonej masy wsypujemy 

orzechy oraz wlewamy żółtka. 

Mieszając, dosypujemy stopniowo 

mąkę wymieszaną z sodą. Dodaje-

my pianę z białek i delikatnie 

mieszamy. Ciasto przelewamy do 

keksówki (powinno sięgać 2/3 

wysokości foremki) i wstawiamy do 

nagrzanego piekarnika na mniej 

więcej godzinę. 

Gdy ciasto zaczyna odstawać od 

boków formy, to znak, że się 

upiekło. Sprawdzamy patyczkiem, 

czy jest suche w środku. Wyjmuje-

my piernik z pieca, zostawiamy do 

wystudzenia. Dopiero przestudzony 

wyjmujemy z formy. 

Piernik można zawinąć w ście-

reczkę i odstawić na kilka dni w 

chłodne miejsce, ale równie dobrze 

można przystąpić do lukrowania od 

razu. Lukier potrzebuje 

przynajmniej pół dnia, by zastyg-

nąć, więc najlepiej lukrować na 

dzień przed podaniem. Jeśli chce-

my piernik przełożyć, robimy to 

przed lukrowaniem. 

Żeby zrobić lukier, obraną połówkę 

pomarańczy dzielimy na cząstki, a 

następnie usuwamy z nich błonki i 

wszystkie białe resztki z 

zewnętrznej warstwy owocu. Usu-

wamy pestki i miksujemy miąższ. 

Do powstałego musu dodajemy sok 

z cytryny, a potem partiami wsypu-

jemy cukier puder i ucieramy, aż 

cukier dokładnie rozpuści się w 

soku. Lukrujemy pędzelkiem lub 

łyżeczką wierzch i boki piernika. 

Pilnujemu przy tym, by lukier za-

nadto nie spływał i by nałożyć go 

równo. 
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 500 g mieszanki suszonych owoców

(suszone śliwki bez pestek, suszone more-

le, suszone połówki gruszek, suszone

połówki brzoskwiń, suszone plasterki

jabłek)

 2 laski cynamonu

 garść goździków

 kilka plasterków cytryny

 cukier (według uznania)

Owoce dokładnie myjemy w letniej wodzie,

odsączamy i przebieramy. Zalewamy przego-

towaną wodą i zostawiamy na 24 h. Owoce 

wyjmujemy, a wodę, w której się moczyły, 

przelewamy do garnka. Dodajemy goździki, 

laski cynamonu oraz plasterki cytryny i gotu-

jemy wywar. Wyjmujemy przyprawy, 

słodzimy według uznania, wkładamy ponow-

nie owoce, gotujemy, aż zmiękną. Podajemy 

po schłodzeniu. 
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Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

do Jezusa i Panienki! 

Powitajmy maleńkiego 

i Maryję, Matkę Jego. 
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 2 jajka

 2-3 łyżki masła

 6 kromek chleba tostowego

 1 ½ łyżeczki cynamonu

 3 łyżki cukru demerara

Z chleba wycinamy kromeczki przy pomocy foremek do pierników (lub po prostu odcinamy

brzegi i przekrawamy na trójkąty). Jajka wbijamy do miski, dodajemy cynamon i połowę 

cukru. Roztrzepujemy jajka widelcem. 

Na patelni rozgrzewamy masło. Każdą kromkę obtaczamy w jajku i smażymy z obu stron ok. 

2 min. Gotowe tosty przekładamy na talerz. Przed podaniem posypujemy resztą cukru. 
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 2-3 pasternaki (ok. ½ kg)

 100 g suszonej żurawiny

 70 g pekanów

 2 czerwone jabłka

 sok z limonki

 250 g ryżu basmati

 1 łyżka miodu

 70 ml octu jabłkowego

 200 ml ziołowego oleju rzepakowego

 3 łyżki oliwy

 sól

 grubo zmielony pieprz

 ½ pęczka szałwii

iołowy olej rzepakowy wlewamy 

do rondelka, dodajemy miód i 

ocet jabłkowy. Podgrzewamy na 

małym ogniu przez 5 minut, po czym 

wsypujemy 50 g suszonej żurawiny, 

doprawiamy solą i pieprzem i od-

stawiamy do ostudzenia. 

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. 

Wstawiamy wodę na ryż. Pasternaki 

obieramy i kroimy pod skosem (jeśli są 

duże rozcinamy wpierw wzdłuż). 

Mieszamy z 2 łyżkami oliwy, 

wykładamy na blaszkę i pieczemy 

przez 20 minut. Ryż gotujemy wg in-

strukcji na opakowaniu.  

Na suchej patelni prażymy pekany (ok. 

5 minut). Przesypujemy na talerz, by 

ostygły. Jabłka kroimy razem ze skórką 

w kostkę, a następnie mieszamy z so-

kiem z limonki. 

Ostudzoną mieszankę na dressing mi-

ksujemy blenderem. Listki szałwii 

mieszamy na patelni z łyżką oliwy, a 

następnie na dużym ogniu przez chwilę 

smażymy, by zrobiły się lekko chrup-
kie. Uważamy, żeby ich nie spalić. 

Następnie przekładamy na talerz 

wyłożony ręcznikiem kuchennym. 

W dużej misce mieszamy ugotowany 

ryż z upieczonym pasternakiem, resztą 

suszonej żurawiny, pokruszonymi pek-

anami i jabłkami. Podlewamy dress-

ingiem i przybierami listkami szałwii.  

 pasternakiem i pekanami

 Z
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 szynka bez kości, surowa, wędzona, ok.

1800 g

 50 g brązowego cukru

 75 g marmolady z gorzkich (sewilskich)

pomarańczy

 ½ łyżki musztardy Dijon

 100 g posiekanych orzechów włoskich

Szynkę obwiązujemy nicią kuchenną i 
wkładamy do dużego garnka. Zalewamy wodą 

tyle, by przykryła mięso, zagotowujemy, 

zmniejszamy nieco temperaturę i gotujemy 

przez 45 minut. W czasie gotowania zbieramy 

szumowiny z powierzchni wody. 

Piekarnik nagrzewamy do temp. 160°C 

(program z termoobiegiem). Szynkę wyjmuje-

my z rondla. Układamy na blaszce z rantem 

(tłuszczem do góry). Tłuszcz nacinamy w 

kratkę, uważając, by nie przeciąć mięsa. 

W misce mieszamy cukier, marmoladę i 

musztardę, aż uzyskamy gładką pastę. 

Smarujemy szynkę z każdej strony połową 

glazury. Resztę glazury odstawiamy, a mięso 

wkładamy do piekarnika na 1 ½ h. 

Do pozostałej glazury dodajemy posiekane 

dość drobno orzechy i dokładnie mieszamy. 

Wyjmujemy szynkę z pieca, usuwamy z niej 

nić (uważając, by się nie poparzyć). 

Obkładamy orzechową glazurą, przyciskając 

lekko, by orzechy nie spływały. Pieczemy 

przez kolejne 15 minut. 

Wyjmujemy szynkę z pieca. Odstawiamy na 

15 minut, nim zaczniemy kroić. 
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 1 seler, ok. 450 g

 1 mała cebula

 1 duży ziemniak

 1 l wywaru z kurczaka

 2 łyżki masła

 sól

 świeżo zmielony pieprz

Do przybrania: 

 bita śmietana

 orzechy laskowe

 natka pietruszki

Warzywa obieramy i kroimy w kostkę. W

rondlu rozgrzewamy na niewielkim ogniu 

masło. Gdy zacznie bulgotać, wsypujemy 

pokrojony ziemniak i cebulę. Mieszamy, by 

równo obtoczyły się w maśle, szczelnie 

przykrywamy (żeby para nie uciekała) i na 

małym ogniu gotujemy ok. 8 minut, by 

warzywa zmiękły, ale nie zbrązowiały. 

Dodajemy seler, wlewamy wywar z kurczaka 

i doprawiamy solą i pieprzem. Gotujemy 

przez 10-12 minut, aż seler zmięknie. Ugo-

towaną zupę blendujemy. Rozlewamy do ta-

lerzy i każdą porcję przybieramy bitą 

śmietaną, posiekanymi orzechami laskowymi 

i natką pietruszki. 

 Zupa krem z selera
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Nadzienie: 

(stuffing, starczy na 2 kaczki) 

 300 g świeżej bułki tartej

 75 g solonych, prażonych migdałów

 75 g masła

 pół cebuli

 skórka z połowy pomarańczy

 50 g chorizo

 1 łyżeczka świeżo otartego tymianku

 pieprz kolorowy, świeżo zmielony

ebulę obieramy i siekamy w drobną 

kostkę. W rondlu roztapiamy masło 

i smażymy cebulę na małym ogniu 

przez 10 minut. Zdejmujemy osłonkę z chori-

zo i kroimy w kosteczkę, dodajemy do rondla 

z cebulą i smażymy jeszcze 2-3 minuty. 

Prażone migdały rozdrabniamy blenderem, 

uważając, by nie przesadzić – nie robimy z 

nich proszku, tylko okruchy. Wsypujemy do 

dużej miski, dodajemy bułkę tartą, skórkę 

pomarańczową i tymianek. Przekładamy całą 

zawartość rondla do miski z bułką, 

doprawiamy pieprzem i starannie mieszamy. 

Kaczka: 

 kaczka (2 kg)

 500 ml wody

 sól

 świeżo zmielony pieprz kolorowy

 garść świeżego tymianku

 2 łyżeczki mielonej papryki

 odrobina ciepłej wody

Piekarnik nagrzewamy do 200°C z

termoobiegiem. Z kaczki usuwamy nadmiar 

skóry oraz tłuszczu z obu stron i z wewnątrz, 

tłuszcz odkładamy na bok. Ewentualne pozo-
stałości upierzenia usuwamy pęsetą. Kaczkę 

nacieramy solą i pieprzem, a następnie na-

dziewamy stuffingiem dość luźno (nie ubi-

jamy). W otworze układamy na nadzieniu 2-3 

kawałki odkrojonego tłuszczu z kaczki, żeby 

zapobiec wyschnięciu stuffingu. Otwór 

spinamy wykałaczką. Skórę na piersiach ka-

czki nacinamy niezbyt głęboko (4 nacięcia na 

każdej), aby umożliwić wypływanie tłuszczu. 

Kaczkę pieczemy w brytfannie z rusztem 

(można użyć tacy z rusztem z wyposażenia 

piekarnika). Na spodzie naczynia układamy 

świeże zioła, zalewamy wodą, wkładamy 

kratkę. Na kratce układamy kaczkę piersiami 

do góry. Wstawiamy do nagrzanego piekar-

nika na 10 minut. 

Mieloną paprykę rozprowadzamy ciepłą 

wodą, aż uzyskamy gęstą pastę. Wyjmujemy 

kaczkę z piekarnika i dokładanie smarujemy 

pastą paprykową. Zmniejszamy temperaturę 

do 170°C (z termoobiegiem), wstawiamy 

ponownie kaczkę i pieczemy przez 2 godz. Na 

pół godziny przed końcem pieczenia nakłu-

wamy kaczkę w pachwinach, by wytopić 

tłuszcz. W razie potrzeby dolewamy wodę na 

dno tacy. 

Po upieczeniu kaczkę odstawiamy na 15 

minut. Usuwamy wykałaczkę. Kaczkę 

zdejmujemy z rusztu, (jeśli przywarła do 

kratki, podważamy nożem) i układamy na 

półmisku udekorowanym ziołami i cytrusami 

(opcjonalnie). Gdy pokroimy na porcje – do 

każdej dodajemy łyżkę stuffingu. 
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 180 g mąki

 100 g masła

 50 g cukru pudru

 1 żółtko

 50 g mielonych migdałów

 cukier puder do posypania

Z podanych składników zagniatamy kruche ciasto. Formujemy rogaliczki nie większe niż

uszka do barszczu. Układamy na blaszce, wstawiamy do piekaranika nagrzanego do tempe-

ratury 180°C i pieczemy na jasnożółty kolor, uważając, by się nie przypiekły za mocno. 

Odstawiamy blachę na kilka minut, po czym posypujemy rogaliczki cukrem pudrem. Może-

my je włożyć do szczelnego, blaszanego pojemnika i przechować kilka dni. 
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 450 g mincemeat

 2 jabłka

 1 łyżeczka świeżo otartej skórki z cytryny

 6 arkuszy ciasta filo

 120 g roztopionego masła (sklarowanego)

 75 g cukru demerara

 cukier puder

Ciasto rozmrażamy wg instrukcji na opako-

waniu. 

Piekarnik nagrzewamy do 180°C (z 

termoobiegiem). Jabłka obieramy, usuwamy 

gniazda nasienne i kroimy w kostkę. Skórkę z 

cytryny i pokrojone jabłka mieszamy 

z mincemeat. 

Rozkładamy wilgotną ściereczkę na blacie, 

układamy na niej pierwszy arkusz ciasta filo, 

a drugą wilgotną ściereczką przykrywamy 

pozostałe arkusze. Pierwszy arkusz smaruje-

my roztopionym masłem przy pomocy pędzel-

ka, następnie posypujemy cukrem. 
Układamy kolejny arkusz (pamiętając, by 

pozostałe przykryć wilgotną ściereczką) i 

znów smarujemy masłem i posypujemy 

cukrem. Postępujemy tak, aż położymy 

ostatni arkusz. Na wierzchu ciasta układamy 

nadzienie, zostawiając 5 cm pustej krawędzi. 

Ciasto zwijamy tak, jak zwija się roladę, 

zaczynając od dłuższego brzegu. Strudel 

układamy (miejscem złączenia ciasta do dołu) 

na wyłożonej papierem blaszce (lub nasmaro-

wanej masłem). Wierzch strudla smarujemy 

masłem i nacinamy (wyznaczając porcje). 

Pieczemy przez 30 min. Podajemy ciepły lub 

w pokojowej temperaturze, posypany obficie 

cukrem pudrem. 
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 800 ml naturalnego soku jabłkowego

 200 ml wody

 4 łyżki  miodu

 1 łyżka wody różanej (opcjonalnie)

 12 ziaren jałowca

 4 ziarna pieprzu

 8 goździków

 1 jabłko

Jałowiec, pieprz oraz goździki wrzucamy do

rondla. Podgrzewamy ok. 4 minut, aż ziarna 

zaczną się pocić. Wlewamy sok jabłkowy i 

wodę różaną, uzupełniamy wodą i słodzimy 

miodem. Zagotowujemy na małym ogniu i 

grzejemy 10 minut. Jabłko kroimy w plaster-

ki. Napój rozlewamy do grubych szklanek, 

przelewając przez gęste sitko. Dekorujemy 

plasterkami jabłka. Ostudzony napój można 

użyć do drinków jako uzupełnienie np. ginu. 
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 1 l soku żurawinowego

 ½ l cydru

 2 łyżki naturalnego miodu

 kawałeczek świeżego imbiru (1 cm)

 2 laski cynamonu

 6 goździków

 cienko obrana skórka z 2 pomarańczy

Do dekoracji: 

 1 jabłko pokrojone w cienkie plasterki

 garść świeżej żurawiny

Cydr, sok żurawinowy i miód wlewamy do

rondla, stawiamy na małym ogniu i 

mieszamy, aż miód się zupełnie rozpuści. 

Dodajemy drobno starty imbir, laski cyna-

monu, goździki i skórkę z pomarańczy. Pod-

grzewamy, pilnując, by nie zagotować, ok. 10 

min. Rozlewamy do szklanek, dekorujemy 

plasterkami jabłka oraz świeżą żurawiną. 

 Zimowy cydr z żurawiną
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 opakowanie migdałów (niełuskanych)

 sól gruboziarnista

 oliwa

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Migdały wysypujemy na blachę do pieczenia, rozprowa-

dzamy tak, by leżały jedną warstwą. Pieczemy ok. 10-15 minut (aż orzechowy aromat zacznie 

wydobywać się z piekarnika). Odstawiamy na 20 minut. Skrapiamy oliwą, a następnie dłonią 

mieszamy migdały, by były równo obtoczone. Posypujemy niewielką ilością soli gruboziarni-

stej. 
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 pieczywo

 200 g mięsa z kraba, ugotowanego

 2 łyżeczki soku z limonki

 ½ łyżeczki sosu miętowego lub łyżka

posiekanej swieżej mięty

 2 awokado

 2 łyżki ziołowego oleju rzepakowego lub

oliwy

 szczypta ostrej papryki lub pieprzu

kajeńskiego

 sól

 świeżo mielony pieprz

Mięso kraba mieszamy razem z sosem

miętowym (lub posiekaną miętą) i 

doprawiamy solą i pieprzem. W osobnej misce 

rozgniatamy miąższ awokado i mieszamy z 

sokiem z limetki, szczyptą papryki i soli. 

Pieczywo kroimy, każdą kromkę smarujemy 

odrobiną oleju i opiekamy w piekarniku usta-

wionym na funkcję grilla ok. 3-4 minut. 

Każdą kromkę smarujemy pastą z awokado, 

na wierzchu układamy mieszankę z mięsa 

kraba, ewentualnie dekorujemy listkami pie-

truszki lub mięty. 
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 chrupkie pieczywo

 rukola

 rukwia wodna

 pieczony filet z kurczaka (bez skóry)

 ser brie

 konfitura malinowa z różą

Pieczywo kroimy nieco ukośnie, na wierzchu układamy umyte i osuszone liście rukwi i

rukoli (tak by listki skierowane były w jedną stronę, a ich ogonki nie wystawały poza 

krawędź kromki, można je przyciąć), na wierzchu układamy plasterek zimnego mięsa, na 

nim pół plasterka sera i dekorujemy odrobiną konfitury. 

 55 

 bagietka

 kozi serek

 chutney figowy z octem balsamicznym

 płynny miód

 listki mięty

Bagietkę kroimy ukośnie na kromki i opiekamy w tosterze. Gdy przestygną, smarujemy

kozim serkiem, na wierzch nakładamy po pół łyżeczki figowego chutneyu, polewamy od-

robiną miodu i dekorujemy listkiem mięty. 

 i konfiturą malinową z różą  i chutneyem figowym
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 1200 g wołowiny na pieczeń

 sól

 świeżo zmielony pieprz

 70 g masła w temp. pokojowej

 6 ząbków czosnku

 70 g chrzanu

 2 łyżki świeżych liści tymianku

 1 łyżka świeżego rozmarynu

Piekarnik nagrzewamy do 160°C (program z

termoobiegiem). Obrany czosnek siekamy. 

Listki otarte z tymianku i rozmarynu 

siekamy. Mięso nacieramy solą i pieprzem i 

układamy w brytfance warstwą tłuszczu do 

góry. 

Masło, chrzan, posiekany czosnek i zioła 

wkładamy do misy malaksera. Miksujemy 

razem, aż składniki się połaczą. Powstałą 

masą smarujemy mięso z każdej strony. 

Jeżeli zależy nam na krwistej pieczeni – pie-

czemy tylko do momentu, aż termometr wbity 

w środek mięsa wskaże 50°C. Jeżeli chcemy 

mieć dobrze wypieczone mięso, ale miękkie – 

pieczemy 2 h 10 minut (po 30 minutach mięso 

przykrywamy folią aluminiową – jak tylko 

skorupka zbrązowieje). Odstawiamy mięso 

(nie zdejmujemy folii) na 15 minut, zanim 

zaczniemy kroić. 

Sos spod pieczeni przelewamy przez sitko, 

ewentualnie zdejmujemy nadmiar tłuszczu z 

wierzchu. Przyprawiamy pieprzem, wsta-

wiamy na kuchenkę, by szybko zredukować. 

Podajemy w sosjerce. 
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 1 bażant

 100 g drobnych pieczarek

 1 jajko

 50 g gotowanej szynki

 1 łyżka bułki tartej

 1 łyżka posiekanej natki pietruszki

 ½ łyżeczki posiekanego rozmarynu

 sól

 świeżo zmielony pieprz

 kilka cienkich plasterków boczku

 2 łyżki sklarowanego masła

 250 ml wywaru warzywnego

 200 ml czerwonego wina

 100 g śmietany

 1 łyżeczka skrobi kukurydzianej

iekarnik nagrzewamy do 

190°C (z termoobiegiem). 

Oczyszczone pieczarki 

drobno kroimy, szynkę kroimy w 

kostkę. Pieczarki, szynkę, posiekane 

zioła i bułkę tartą mieszamy w misce z 

rozbełtanym jajkiem. Sprawionego, 

dokładnie umytego i osuszonego bażan-

ta nacieramy solą i pieprzem. 

Tuszkę nadziewamy masą pie-

czarkową, a następnie obkładamy pla-

sterkami boczku. Związujemy tak, by 

boczek się nie zsunął. Wkładamy 

bażanta do naczynia żaroodpornego. 

Masło roztapiamy i polewamy nim 

dokładnie tuszkę. Wstawiamy do pie-

karnika na ok. 35-40 minut. W czasie 

pieczenia polewamy od czasu do czasu 

bulionem. Po około 30 minutach 

sprawdzamy, czy mięso jest upieczone 

– wbijamy szpikulec głęboko w udko

(jeśli wypłynie czysty sok, mięso jest

upieczone).

Wyjmujemy naczynie z piekarnika,

przekładamy mięso do drugiego i

przykrywamy folią, by nie wystygło.

Wlewamy resztę bulionu do wytwo-

rzonego sosu, po czym przelewamy

całość przez gęste sitko do czystego

rondelka. Następnie zdejmujemy

tłuszcz z powierzchni sosu, wlewamy

wino i zagotowujemy. Skrobię ku-

kurydzianą dokładnie roztrzepujemy

ze śmietaną, a następnie wlewamy do

sosu i mieszamy. Doprawiamy solą i

pieprzem i przelewamy do ogrzanej

sosjerki.

Mięso podajemy pokrojone w plastry

wraz z nadzieniem, sos podajemy osob-

no.
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Spód: 

 175 g mąki (oraz odrobina

do posypania stolnicy)

 125 g masła

 25 g miałkiego cukru

 1 żółtko

 1 łyżka zimnej wody

Frangipane: 

 115 g masła

 115 g miałkiego cukru

 115 g mielonych migdałów

 3 jajka (rozbełtane)

 ½ łyżeczki ekstraktu mig-

dałowego (opcjonalnie)

Oraz: 

 4 łyżki dżemu malinowego

 2 łyżki płatków mig-

dałowych

Mąkę przesiewamy do miski, 
dodajemy masło i wyrabiamy 

palcami do uzyskania 

okruszków. Wsypujemy cukier 

i mieszamy. Żółtko 

roztrzepujemy z łyżką wody i 

dodajemy do ciasta. Ciasto 

zagniatamy, formujemy kulę, 

którą zawijamy w folię i 

wkładamy do lodówki na 15 

minut. Piekarnik 

nagrzewamy do 180°C (z 

termoobiegiem). 

Rozwałkowujemy ciasto na 

stolnicy posypanej mąką. 

Wykładamy ciastem formę na 

tartę, nakłuwamy w kilku 

miejscach widelcem i 

wkładamy do lodówki na 15 

min. Do miski malaksera 

wkładamy pokrojone masło, 

dodajemy cukier i miksujemy 

razem, aż masa stanie się 

puszysta. Wtedy dodajemy 

mielone migdały, jajka i 

ekstrakt migdałowy, miksuje-

my do połączenia wszystkich 

składników. 

Spód ciasta smarujemy 

dżemem malinowym, wylewa-

my na wierzch masę migda-

łową, wygładzamy i posypuje-

my płatkami migdałowymi. 

Ciasto wstawiamy do piekar-

nika na 10 minut, po czym 

zmniejszamy temperaturę do 

160°C  (z termoobiegiem) i 

pieczemy jeszcze 25-30 minut, 

aż nadzienie nabierze złoto-

brązowego koloru. Od-

stawiamy do wystudzenia. 
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 70 g biszkoptu (resztki z tortu lub gotowy spód biszkoptowy)

 80 g masła

 100 g gorzkiej czekolady

 1 łyżka kakao

 4 łyżki likieru Baileys

 20 g mielonych orzechów

 3 łyżki cukru pudru

Biszkopt kruszymy i mieszamy z wiórkami masła i drobno startą czekoladą. Dodajemy łyżkę

kakao, likier i migdały. Wyrabiamy, lekko zagniatamy i formujemy z masy ok. 35-40 kulek. 

Każdą obtaczamy w cukrze pudrze. 
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Nadzienie: 

 4 duże jabłka

 110 g żurawiny (świeża lub mrożona)

 130 g drobnego cukru do wypieków

 1 łyżka skrobi kukurydzianej

 1 łyżeczka cynamonu

Kruszonka: 

 150 g płatków owsianych

 90 g mąki

 130 g drobnego cukru muscovado

 90 g zimnego masła

 lody waniliowe lub bita śmietana (do po-

dania)

Jabłka obieramy, usuwamy gniazda na-

sienne i kroimy w plasterki. Wkładamy do 

dużej miski wraz z żurawiną, wsypujemy 

skrobię, cynamon i cukier, dokładnie 

mieszamy, aż owoce będą równo obtoczone. 

Przekładamy do żaroodpornego naczynia. 

Piekarnik nagrzewamy do 170°C (z 

termoobiegiem). Mąkę przesiewamy do 

miski, wsypujemy cukier i płatki owsiane, 

mieszamy. Masło kroimy w kostkę, 

wkładamy do miski z mąką i wyrabiamy pal-

cami, aż powstaną okruchy. Kruszonkę 

wysypujemy na owoce. Pieczemy w nagrza-

nym piekarniku przez 45 minut (aż kruszon-

ka zrobi się złotobrązowa, a nadzienie będzie 

bulgotać). 

Lekko studzimy. Podajemy z gałką lodów lub 

łyżką bitej śmietany. 
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 200 g masła oraz odrobina do natłuszcze-

nia blaszki

 90 g miałkiego cukru

 ½ łyżeczki ekstraktu migdałowego

 280 g mąki “samorosnącej”

 25 g mielonych migdałów

 125 g kandyzowanych wiśni

Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Masłem

natłuszczamy 2-3 blaszki do pieczenia. 

Masło roztapiamy w dużym rondlu na małym 

ogniu. Zdejmujemy z kuchenki, dodajemy 

cukier i ekstrakt migdałowy, mieszamy 

razem. Dodajemy przesianą mąkę oraz mielo-

ne migdały. Wyrabiamy gładkie ciasto. 

Z ciasta formujemy dłońmi niewielkie kulki 

(ok. 25). Umieszczamy na blaszce, zostawiając 

dużo miejsca między ciasteczkami. Delikatnie 

spłaszczamy każdą kulkę dłonią. Na wierzchu 

umieszczamy kandyzowaną wisienkę, delikat-

nie wciskając ją w ciasto. Pieczemy ok. 10-15 

minut, aż się zezłocą. 

Po wyjęciu odstawiamy na 3 minuty, po czym 

przekładamy ciasteczka na kratkę, by 

wystygły zupełnie. 

- jabłkowy
 z kandyzowanymi wiśniami
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Risotto z dynią i kasztanami    7 
Łosoś w pieprzu z sosem whiskey    8 

Quiche z mięsa kraba z sosem chili    9 
Gulasz czosnkowy z kapustą, fasolą i ziołową kiełbasą    10 

Dżem żurawinowy    12 
Tiramisu żurawinowo-pomarańczowe    13 

Karmelizowane frytki z pasternaku dla Rudolfa    17 
Irlandzkie babeczki świąteczne Mince Pies    18 
Hot whiskey dla Mikołaja na rozgrzewkę    21 

Zupa grzybowa    24 
Kapusta z czerwoną fasolą    25 

Barszcz wigilijny    26 
Czerwona kapusta po irlandzku    27 

Karp panierowany    28 

Kapusta z grzybami    29 

Wileński kisiel żurawinowy    31 
Piernik    33 

Kompot z suszu    34 

Tosty cynamonowe    39 

Sałatka ryżowa z jabłkiem, pasternakiem i pekanami    41 
Szynka w orzechowej glazurze    42 

Zupa krem z selera    43 
Kaczka świąteczna    44 

Rogaliczki migdałowe    46 

Strudel z ciasta filo z nadzieniem mincemeat    47 

Aromatyczny jabłecznik    50 
Zimowy cydr z żurawiną    51 

Prażone migdały    52 
Grzanki z krabem i awokado    53 

Tartinki z kurczakiem, brie i konfiturą malinową z różą    54 
Grzanki z kozim serem, miodem i chutneyem figowym    55 

Pieczeń wołowa w chrzanowej skorupce    56 
Bażant nadziewany    58 

Bakewell tart    60 
Irlandzkie pralinki z Baileysem    61 

Crumble jabłkowo-żurawinowy    62 

Ciasteczka migdałowe z kandyzowaną wiśnią    63 
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U stóp Benbulbena :: Pocztówki z Irlandii  

https://pocztowkizirlandii.wordpress.com/
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